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Nieuw in de winkel

Vakantiegeregel voor
gemengde gezinnen

Genieten in Oostenrijk

Zomervakantiekamp

De man en zijn BBQ

De ‘moeder’ van Bobbi

Boeken & Apps

Fietsvakantie

20 verveel-je-nietjes

De leukste uitjes

Rekels vakantiespecial
Bij het schrijven van dit stukje dwarrelen er sneeuwvlokken omlaag... 
gewoon om me te pesten. 
Het is nota bene 4 april en onze Vakantiespecial moet volgende week 
al naar de drukker. Maar goed dat we voor de coverfoto gebruik 
kunnen maken van een ‘stockfoto’. Want probeer nu maar eens een 
vrolijke zomerfoto te maken.
Die lange koude winter maakt mensen; mijzelf lamlendig. 
Op internet stuit ik op een pagina met allemaal leuke en nutteloze 
weetjes. Grappig. En hoe onzinniger, hoe leuker ze zijn eigenlijk. 
Je zou hier een quiz van kunnen maken, handig en entertaining voor 
in de auto straks. Als alternatief voor het eeuwenoude ‘ik zie, ik zie, 
wat jij niet ziet’.

Wist je bijvoorbeeld dat...

• de hoogste temperatuur ooit op aarde gemeten 57,7°C is? 

• alleen vrouwelijke muggen steken?

• varkens niet naar de lucht kunnen kijken?

• de sterkste spier van het menselijk lichaam de tong is?

• de gemiddelde chauff eur 15.250 keer toetert in zijn leven?

• de kolibrie achteruit kan vliegen?

• de hoogste golf ooit gemeten 64 meter boven de 
zeespiegel uitkwam?

• de oudste boom ter wereld meer dan 4700 jaar oud is?

• dieren ook humor hebben?

• Donald Duck strips verboden waren in Finland, omdat hij 
geen broek draagt?

• een krokodil zijn tong niet kan uitsteken?

• een mens gemiddeld 6000 scheten per jaar laat?

• een vrouw 2 jaar van haar leven in een badkamer 
doorbrengt?

• vrouwen bijna twee keer zoveel met hun ogen knipperen
als mannen?

• verdrinking het grootste gevaar is in de woestijn?

• er op zijn minst 9 miljoen mensen jarig zijn op jouw verjaardag?

• er niet één normaal Nederlands woord rijmt op het woord 
twaalf?

Leuk toch? In deze vakantiespecial vind je overigens wel degelijk veel 
zinnige informatie!

Veel leesplezier!

Frank
frank@pinpointparents.nl

Een kinderhuid is gevoelig en vooral in de zomer kan een eerstegraads verbranding zo gebeurd zijn. 
Vertrouw ook dan op Bepanthen Cooling Foam Spray. De spray is speciaal ontwikkeld voor behandeling 
van eerstegraads verbrandingen. De huid eerst +/- 10 min. koelen met lauw zachtstromend water, daarna 
de zachte foam op de huid sprayen. 

Bepanthen Cooling Foam Spray:
• Verkoelt onmiddellijk de eerstegraads verbranding.
• Kalmeert de huid.
• Ondersteunt het huidherstel.
• Pijnvrij aan te brengen.

Bepanthen Cooling Foam Spray. Verkoelt én ondersteunt het huidherstel.

Bepanthen is verkrijgbaar bij drogisterij en apotheek. 
Kijk voor meer informatie op: www.bepanthen.nl

ZOMER, ZON, ZWEMBAD, STRAND…
ZONNEBRAND?
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Bepanthen Cooling Foam spray is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. 

Cooling Foam Spray



sjoppen

Voorkom reisziekte 
tijdens een dagje uit of op vakantie 
Met het lekkere weer en de schoolvakanties op komst maken 
we weer plannen voor dagjes uit en vakanties met het gezin. 
Een heerlijke tijd waar iedereen naar uitkijkt! Reisziekte kan 
echter een leuke dag uit of reis verstoren…
Primatour is al jaren het meest gebruikte geneesmiddel tegen 
elke vorm van reisziekte (wagen-, zee- en luchtziekte). 

  Werkt snel en langdurig 
  Vanaf 2 jaar (als enige zelfzorg merk)
  Bij korte en lange reizen

Verkrijgbaar bij drogist, apotheek en supermarkt. 
www.primatour.nl

Power to your next step
Kom dichterbij met 20x optische zoom!
De compacte Canon PowerShot SX280 HS heeft alles in 
huis om je reizen vast te leggen en te delen: 20x optische 
zoom, vloeiende Full HD movies, GPS-labels en Wi-Fi. Het 
HS System voorziet in uitzonderlijke resultaten bij weinig 
licht. Kortom, de ideale reisgenoot! De PowerShot SX280 
HS is verkrijgbaar in zwart en rood. Adviesprijs: € 329,- 
canon.nl/powershot
Tussen 1 mei en 31 juli 2013 kun je van voordeel genieten 

bij Canon! Je kunt tot €300,- retour ontvangen op heel veel 

Canon producten, zoals videocamera’s, camera’s, objectieven 

en nog veel meer! Meer info op canon.nl/cashbackactie

Fris, fruitig en verantwoord!
Lekker voor in de warme zomermaanden, Slimpie limonade en drinks. 
Geen suiker, geen calorieën, lekker en verantwoord! De overheerlijke limonadesiroop 
is in 7 smaken verkrijgbaar, sinaasappel, framboos, aardbei, sinaasappel-framboos, 
granaatappel, bosvruchten en mixed fruit. En uit één fl esje kunnen maar liefst 35 
glazen verdund worden. Ook lekker met bubbeltjeswater!
Voor onderweg, op sport of vakantie heeft Slimpie drinkpakjes, verkrijgbaar in 2 
lekkere smaken, bosvruchten en mixed fruit. En de drinkpakjes zijn verrijkt met 
vitamine D en calcium. Naast de siropen en drinks bevat het Slimpie assortiment ook 
nog waterijs en snoepgoed, ook met 0% suiker. Bekijk ons gehele assortiment op 
www.slimpie.nl
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Primatour is een geneesmiddel. Het gebruik voor of tijdens het autorijden wordt bestuurders afgeraden. Niet te gebruiken bij: de ziekte van Parkinson en/of spierspannings- en 
houdingsveranderingen en onwillekeurige bewegingen, glaucoom (verhoogde oogboldruk, kamerhoekblok-glaucoom). Lees voor gebruik de bijsluiter. KOAG/KAG-nr: 30-0413-0732.



Steeds meer kinderen groeien op in samengestelde gezinnen, 
en die gezinnen gaan ook graag op vakantie in de zomer. 
Met z’n allen. Leuk, toch?! Helaas wijst de praktijk vaak 
anders uit. Twee (stief)moeders vertellen. 

De uitslag van de poll ‘de vakantieperiode is voor (stief)ouders van nieuw samen-
gestelde gezinnen eerder een zware opgave dan een gelegenheid om te ontspan-
nen’ van de Stichting Nieuw Gezin Nederland liegt er niet om. 77% van de stem-
mers blijkt het hier hartgrondig mee eens te zijn. Daar liggen allerlei redenen aan 
ten grondslag. Zo zijn de nieuwe gezinsleden vaak nog niet voldoende aan elkaar 
gewend tijdens de vakantie (‘fusieproblemen’, in het jargon van ‘samengestelde’ 
gezinnen), is er soms sprake van een lastige ex, die de vakantie aanknoopt om weer 
even wat afspraken te ondermijnen, hebben de kinderen weleens loyaliteitsproble-
men wanneer ze het zo fi jn hebben met hun ‘andere’ ouder en de nieuwe ‘bonus’ 
mama of papa en/of barst er een strijd los om de aandacht van papa of mama, vaak 
tussen zowel de kinderen als de nieuwe partner (www.nieuwgezin.info). >

Herrie in de tent 
                   en andere ongemakken 

Maak kans op
een vakantie met

het hele gezin!
Download nu gratis de ‘Family Trips’ app. 
Beoordeel één van de activiteiten en maak 
kans op een vakantie voor het hele gezin

(2 volwassenen en 2 kinderen) naar 
Lenzerheide, in het 4-sterren superior 

KidsHotel Valbella inclusief halfpension. 

Deelnemen kan tot 31-10-2013. Ga snel naar: 
www.myswitzerland.com/familyapp

Vraag het aan een willekeurig iemand die ooit als kind met vakantie in Zwit-
serland is geweest en je krijgt enthousiaste verhalen te horen over imposante 
bergen, barbecueën in het bos, kliederen met water in een bergbeekje of een 
spannend tochtje met de kabelbaan. Beleef al dat moois opnieuw met uw eigen 
kinderen. Het verschil met toen? De natuur is nog altijd even indrukwekkend, 
maar er is nu nog veel meer te beleven voor gezinnen met kinderen.

Wat gaan we vandaag doen, mam? Nu zit u nooit meer verlegen om een ant-
woord met de nieuwe app Family Trips van Zwitserland Toerisme voor iPad, iP-
hone en Android smartphones. Daar zitten meer dan 1200 tips voor gezinstrips 
in opgeslagen. De activiteiten hebben aparte symbolen: Actief, In de stad, Avon-
tuurlijk, In de natuur, Educatief en Ontspannend. Je kunt ook op een bepaalde 
leeftijdsgroep en streek selecteren.
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P UZZELEN 
Ook Sandra, getrouwd met Mark en 
moeder van Sterre (11) en Daan (9) en 
stiefmoeder van Stijn (11) en Willem (17) 
vindt de vakanties met haar samengestel-
de gezin eerder een zware opgave dan een 
gelegenheid om te ontspannen. “Het zware 
zit ‘m voor mij vooral in de voorbereiding. 

We hebben de pech dat wij in de regio 
‘midden’ wonen en mijn stiefkinderen 
in ‘noord’. Dan zit je dus altijd met die 
vakantiespreiding. Ieder jaar beginnen we 
in september al met de planning, als we de 
vakantieroosters voor het komende school-
jaar krijgen. Het is altijd weer een enorme 
puzzel. We moeten namelijk ook rekening 
houden met de wensen van de exen, het 
gaat niet alleen om ons gezin. Mijn ex is 
opnieuw getrouwd met een vrouw die ook 
twee kinderen heeft, en die heeft ook een 
ex-man, en haar ex-man heeft ook weer 
een nieuwe vrouw met kinderen… Dat 
strekt zich zo uit! En dat gaat ook op voor 
Mark’s ex. Die heeft ook een nieuwe part-
ner, en die partner heeft ook drie kinderen. 
Het is allemaal vrij stressvol en het drukt 
ook nog eens de voorpret.”

ZE HEBBEN ER RECHT OP
“Toch hebben we er heel bewust voor 
gekozen om altijd als gezin op vakantie 
te gaan”, aldus Sandra. “We wilden geen 
van de kinderen ooit het gevoel geven dat 
de kinderen van de andere partner meer 
zouden tellen dan zij. Mijn stiefkinderen 
gaan altijd op vakantie met hun moeder. 
We hadden ook kunnen overwegen dat zij 
toch al een zomervakantie gehad hebben 
en – ook kosten- en moeitenbesparend 
– alleen met mijn twee kinderen twee 
weken op vakantie te gaan. 

Toch vonden wij dat niet fair. Ook Mark’s kinderen 
hebben het recht om met hun vader op vakantie te 
gaan. Bovendien dwing je alle leden van het gezin om 
een band met elkaar aan te gaan tijdens de vakanties. 
Als je ervoor kiest gescheiden op vakantie te gaan 
dan blijft het zo’n kunstmatig samengepakt geheel. 
Wij proberen echt een gezin te smeden. Helaas ziet 
mijn ex dat heel anders. Omdat onze kinderen al met 
mij op vakantie gaan kiest hij ervoor om met zijn 
stiefkinderen naar Italië te gaan. Al zeven jaar lang. 
Mijn kinderen zijn dus nog nooit met hun vader op 
vakantie geweest. Dat vind ik heel fout. De band met 
je vader verstevigen doe je juist tijdens de vakantie, 
waarbij alle energie en aandacht voor elkaar is.” 
Samantha pakt het anders aan. Ze heeft twee stief-
kinderen van 18 en 14 jaar en een zoon van 5, Davy. 
“Wij zijn nooit echt op vakantie geweest met mijn 
stiefkinderen, maar wel weekendjes weg. Dat was 
altijd leuk. De kinderen gingen wel vaak op vakantie 
met hun moeder en haar man. Dat wij ze niet op 
langere vakanties meenamen had vooral met onze 
fi nanciële situatie te maken. Als we dan weg wilden, 
bijvoorbeeld naar Amerika om familie op te zoeken, 
hadden we gewoonweg geen geld om er nog twee 
tickets bij te doen en een extra auto te huren. Maar, 
eerlijk is eerlijk, ik had er ook niet echt zin in… Zeker 
toen ons zoontje geboren werd en we daarnaast veel 
stress hadden met werk. Alles leuk en aardig, dacht 
ik, maar ik wil niet met drie kinderen op vakantie. Die 
ook nog eens in een hele andere leeftijdscategorie 
zitten en dus hele andere behoeftes hebben. Zelf kom 
ik dan helemaal niet tot rust. Ik wil op vakantie een 
beetje op adem komen. Driemaal raden wie er staat 
te koken en op te ruimen in dat vakantiehuisje…!”

VECHTEN OM AANDACHT
Sandra: “Hoewel we hele leuke vakanties hebben 
gehad is het toch ook wel moeilijk. Er zijn ontspan-
nen momenten, maar meer spanningen dan als je 
alleen met je eigen gezin op vakantie zou zijn. Zie je 
normaliter je stiefkinderen maar kort, opeens zit je 
twee of drie weken opgescheept met de kinderen van 
een ander, die anders zijn opgevoed, andere regels 
kennen, andere gebruiksaanwijzingen hebben. Je 
verwacht dat je stiefkinderen naar je luisteren, eigen-
lijk vanuit het niets. Neem je je stiefkinderen mee op 
vakantie dan zullen ze zich helaas niet conformeren 
aan jouw regels. Sterker, ze zetten zich ertegen af! En 
dat is ook heel verwarrend voor je eigen kinderen.” 
Ook Samantha heeft hiermee te maken: 
“Als je eigen kind strontvervelend is zeg je ‘en nu
naar boven en ik wil je voorlopig niet zien’. 

Dat is met stiefkinderen echt anders. Ik vind het 
moeilijker om autoritair tegen ze te zijn.”
Samantha en Sandra moeten soms hard vechten 
met hun stiefkinderen om aandacht van hun man. 
“Mijn man Leo woont al anderhalf jaar voor zijn 
werk in het buitenland”, vertelt Samantha. “Ik heb 
dus nauwelijks quality time met hem. Ja, we skypen 
dagelijks, maar dat kan je niet echt quality time noe-
men. En dan is er ook nog eens drie uur tijdsverschil. 
Als ik om acht uur onze zoon naar bed heb gebracht 
is het bij hem al elf uur ’s avonds… Wanneer ik met 
de kinderen naar hem toe ga blijft er haast geen tijd 
meer over voor mij. Alle aandacht gaat dan naar de 
kinderen uit.”
Sandra: “Er wordt van twee kanten aan Mark ge-
trokken. Ik ben zijn vrouw (en de volwassene), zij zijn 
z’n kinderen. Dat is niet makkelijk. Dat vergt van ie-
dereen vooral heel veel geven, en iets minder nemen 
dan dat je misschien zou willen. We hebben jarenlang 
een vriendje van Willem meegenomen, zodat hij ook 
iemand had om mee op te trekken. Willem zette 
zich namelijk erg af tegen mij, en op vakantie vroeg 
hij alle aandacht van zijn vader. Maar Mark werkt 
keihard, en op vakantie wil ik ook aandacht van hem. 
Dus waren Willem en ik eens een hele vakantie 
alleen maar bezig met aandacht krijgen van Mark. 
Het werd een onderlinge strijd, waarbij ik bijna de 
minuten bijhield!”

PINGEN TIJDENS DE SAFARI
Je zou denken dat de gezamenlijke vakanties makke-
lijker worden naarmate de kinderen en (stief)ouders 
meer aan elkaar gewend zijn geraakt, maar dan heb 
je de puberteit buiten beschouwing gelaten. Sandra: 
“Willem gaat sinds vorig jaar niet meer met ons mee 
op vakantie. Het marcheerde niet zo lekker in het 
dagelijks leven en vakantie is dan te belangrijk. Ik 
heb maar één moment in het jaar waarop ik met mijn 
man op vakantie ben. Één moment waarop hij zich 
los kan rukken van dat eeuwige werk van hem. Ik kan 
niet het risico nemen dat die vakantie verpest wordt. 
Ondanks ons beleid dat we geen van de kinderen 
tekort willen doen hebben we toch gekozen voor 
de democratische meerderheid. Mocht het tijdens 
de vakantie toch misgaan dan hebben de andere 
kinderen daar ook last van. Zij krijgen die nare sfeer 
ook mee en horen dat er herrie in de tent is. Die drie 
hebben recht op een leuke vakantie.” 
Samantha: “Mijn stiefkinderen zijn op vakantie 
geweest naar Afrika met hun moeder. 
De puberdochter, zestien was ze toen, heeft zich daar 
totaal blasé opgesteld en de hele tijd zitten pingen 

tijdens de peperdure safari’s… Toen heeft 
haar moeder gezegd dat ze nooit meer 
mee mocht op vakantie, want ze had het 
voor de hele familie verpest. Vervelend 
voor ze, maar ik vind het ook wel een 
onhandige vakantie voor kinderen. Zo’n 
Spaanse camping met leeftijdgenootjes en 
disco is gewoon het leukst als je zestien 
bent. Veel ouders gruwen daarvan, maar 
als je zelf een leuke vakantie wil hebben 
kun je het best naar een plek waar de 
kinderen hun gang kunnen gaan.”

THUISBLIJVEN
Een vakantie naar Balconia, Tuinesië of 
de Costa del Zolder dan maar? Samantha: 
“Vanwege mijn behoefte aan rust ben ik 
al heel lang niet in de zomer op vakantie 
gegaan. Ik vind het heerlijk om een beetje 
thuis te rommelen. Een dagje naar het 
zwembad of in de tuin, ik vind het echt 
zalig. Wat mij betreft kunnen alle kinde-
ren hier dan de hele tijd zijn en hun eigen 
gang gaan. Ik heb dan tenminste een 
beetje een vakantiegevoel. En dan vind ik 
het ook helemaal geen probleem om wat 
te koken of te halen.” Ook Sandra blijft 
thuis dit jaar: “Wij gaan aankomende zo-
mer om fi nanciële redenen voor het eerst 
niet op vakantie. Ik ben benieuwd hoe dat 
gaat worden en of we een vakantiegevoel 
kunnen creëren.” <

“ik vind het moeilijker
om autoritair tegen mijn 

stiefkinderen te zijn.”
VAKANTIES SAMENGESTELDE GEZINNEN
En dan ineens heb je een (heel) groot gezin. Waar láát je al 
die mensen en bijbehorende spullen tijdens de vakantie? 
Vakantiehuisjes zijn vaak berekend op een gezin van vier 
personen (of je huurt twee huisjes, maar hoe verdeel je 
die dan?), zelfs de stationwagon is niet berekend op die 
extra kinderwagen en trouwens, je portemonnee trekt dit 
alles ook niet. Cirkelvakanties zag een gat in de markt en 
biedt vakanties aan voor samengestelde gezinnen. Altijd 
iets te doen voor de kinderen van klein tot groter, ruime 
accommodatie(s) in binnen– en buitenland en met oog voor 
de behoeftes van uitgebluste (stief)papa’s en –mama’s! 
www.cirkel.nl

sa mengeste lde gezi n nen
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 Ervaren, ontdekken en op een speelse 
manier leren… Kinderen willen alles 
weten. Het liefst willen ze alles zelf 
doen. Een wedstrijd koemelken met 
huldiging of een eigen verzorgdier 
met zorgpasje biedt ze de mogelijk-
heid alles zelfstandig te ontdekken. 
Dat biedt je de Maurachhof in 
St. Johann in de Pongau (Salzburg). 
Voor nóg meer avontuur moet je naar 
de ‘Geisterberg’, pal voor de deur van 
de boerderij. 

De familie Distelberger heeft op 
hun boerderij in Purgstall an der 
Erlauf (Niederösterreich) een die-

renpark met meer dan 45 soorten 
dieren. Tijdens een wandeling door 

het park bekijk je de dieren van 
heel dichtbij. Eén keer per week is 
er een grote avonturenrit per jeep 
over het terrein. ‘Rosi’s Erlebnishof ’ 
in het Niederösterreichse Weitra 
heeft een ‘snoeptuin’. Verken de 
omgeving met allterrain-bergskelter, 
kindertractor of pony. Als je eens 
nog iets bijzonders wilt proberen, 
dan ben je bij de familie Kohler in 
het Bregenzerwald (Vorarlberg) aan 
het juiste adres: zij bieden een trek-
kingtocht met geiten aan. Je slaapt 
tijdens de trekking niet in een bed, 
maar in het hooi.

Kies de boerderij die bij jouw gezin 
past. Er zijn maar liefst bijna 2.600 
boerderijen in heel Oostenrijk, 
in vele vormen en  allerlei varian-
ten. Kies je voor de locatie of voor 
een specifi ek thema? Wat dacht je 
bijvoorbeeld van een vakantie in een 
berghut of op een wijn-, biologische-, 
wellness-, kruiden-, paarden-, 
of speciale baby- en kinderboerderij?

 Spelen in de natuur 
 Een vakantie op de boerderij 
is een vakantie vol plezier, 
dieren en gezamenlijke 
avonturen voor het hele gezin.

MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR DE FEDERALE REGERING EN DEELSTATEN VAN OOSTENRIJK EN DE EUROPESE  UNIE

Europees Landbouwfonds voor 
Plattelandsontwikkeling (ELFPO): 
Europa investeert in het landelijk 
gebied

Het was heel leuk op de boerderij. We 
konden elke dag bij de dieren kijken. 
We vonden het fi jn om in de stal te 
zijn. Er werden 3 kalfj es geboren, die 
waren heel lief. Het was ook leuk om 
de koeien te voeren. De kleine poesjes 
waren zacht en wilden telkens spelen. 
We hebben hier heel veel gelachen. Tot 
de volgende keer!
Julia, 9 jaar

Ons vakantiehuis is heel mooi, het is 
zelfs een boerderij. Er zijn lieve poezen 
en veel koeien en er is ook een tractor. 
Daar mocht ik met de boer op rijden.
Tim, 7 jaar

Ik vond het hier heel fi jn en ik zal 
alles wel missen. Samuel, de katten, de 
bergen, de bossen, de hele boerderij – en 
natuurlijk ook al die mooie koeien! Ik 
heb al zin in de volgende keer!
Tobias, 10 jaar

Vakantie op de baby- en 
kindervriendelijke boerderij
Ferienbauernhof Schneider 
in Schwarzenberg – Vorarlberg

 Royaal familieappartement
  Spannende quizwandeling door het 

Bregenzerwald
 Meehelpen op de boerderij
 Natuur, rust en tijd om te genieten
  Gebruik van diverse speelfaciliteiten 

voor kids
  Heel veel dieren om te verzorgen

Gezinsarrangement vanaf 68 euro per 
dag (boekbaar van 1 mei t/m 31 oktober)

Vakantie op de boerderij 
Gabelsbergerstraße 19
5020 Salzburg, Oostenrijk
0043-662-880202
offi ce@farmholidays.com

www.boerder i j vakant ieoostenr i jk .n l

Aanbieding

TIP: Dat is echt een gezinsvakantie!
De mooiste baby- en kinderboerderij-
en vind je onder themaboerderijen op: 
www.boerderijvakantieoostenrijk.nl



Tof buitenspeelgoed!
Kom gauw shoppen in onze web-
winkel want deze puilt weer uit met 
origineel en apart (buiten)speelgoed 
voor kinderen van alle leeftijden. 
www.TrendySpeelgoed.nl

Kado 4 kids
Een verjaardagspartijtje en geen 
inspiratie voor een cadeautje?
iCadeau.nl is dé webshop bij uitstek  
voor het vinden van originele, educa-
tieve en knotsgekke cadeautjes voor 
je kids én hun vriendjes. Kwalitatieve 
producten tegen een goede prijs, daar 
staan wij voor! Vóór 21.00 uur bij 
iCadeau.nl besteld en betaald? De vol-
gende dag in huis! www.iCadeau.nl

Trendy fi etszitjes!
Bij fi ets-zitje.nl vindt u de hippe GMG 
Yepp fi etszitjes die naast een fantasti-
sche uitstraling ook super veilig zijn 
met stevige bevestiging en 5 punt gor-
del. Ook de accessoires van Yepp mo-
gen gezien worden met comfortabele 
slaaprollen en gekleurde gordelpads 
om uw Yepp een persoonlijke tint te 
geven! www.fi ets-zitje.nl

Voor meiden met pit
De zomercollectie van het Nederland-
se Janey Kidswear is kleurrijk, hip en 
grappig. Want de nieuwe applicaties 
zijn stuk voor stuk afbeeldingen waar 
je van gaat glimlachen en dat komt 
goed uit want dat zien ze graag bij 
Janey. Nieuwsgierig geworden? Kijk 
snel bij Janey-kidswear.com

Zwangerschaps-
kleding en meer...
Van een casual tot feestelijk outfi t, bij 
BellyFashion.nl vind je het allemaal!
Alle hippe merken zijn vertegenwoor-
digd en het fi jne is dat het gratis naar 
je toegestuurd wordt.
Ga naar de winkel van BellyFashion 
in Zoetermeer of bestel online op   
www.bellyfashion.nl

Dappere Stappers
De Dappere Stappers is een 
gezellige winkel en webshop met een 
mooi gamma aan kinderschoenen.
U kunt bij ons terecht vanaf maatje 
18 tot en met maat 41.
Onze merken zijn: Rondinella, Stones 
and Bones, Zecchino d’oro, Bana, 
Bana&Co, Blue Bay, Perché No?, Pèpè, 
Naturino... www.dapperestappers.be

For original people
Bij Original Brands kun je online 
bestellen maar ook onze winkel in 
Zoetermeer bezoeken. Je vindt bij ons 
de leukste slippers en schoenen van 
hippe merken als Havaianas, Teva, 
Crocs, Converse, Ipanema, Reef en 
FitFlop en ook stoere tassen van o.a.  
CowboysBag. Een leuk merk gespot? 
Laat het onze weten! 
www.originalbrands.nl

Bij ANNLIZ, gevestigd in de 9 straat-
jes van Amsterdam, en onze webshop 
www.annliz.com vind je naast bij-
zondere kinder- en vrouwenkleding 
ook veel mooie cadeaus van hippe 
en duurzame merken. Een fi jne en 
inspirerende sfeer waar naast design 
en kwaliteit, het verhaal achter het 
product telt. De ‘fair fashion’ merken 
die je bij ANNLIZ vindt zijn o.a. Mini 
Rodini, Emile et Ida, Kidscase, Soft 
Gallery, Luckyboysunday, Alchemist, 
Aiayu en Philomijn.

Actief in de vakantie! 
Wat dacht u van samen timmeren? 
Kinderen willen graag zelf iets maken 
en natuurlijk het liefst met hun eigen 
gereedschap… ToolKid is het perfecte 
kindergereedschap en biedt kinderen 
een nieuwe, veilige uitdaging en heel 
veel (vakantie)uren plezier!
www.toolkid.nl

Hip én eigenwijs
Hippest.nl is dé webshop voor eigen-
tijdse, een tikkeltje eigenwijze, maar 
vooral hippe kleding, schoenen en ac-
cessoires. Laat je verrassen op Hippest.
nl, zeker weten dat jij, je lief en je kids 
er dit seizoen helemaal kek bij zullen 
lopen! Voor kids vind je bij ons de leuke 
collectie van oa. Petit Louie, Converse, 
GSUS, Tranquillo en Zee en Zo.

It’s cool to be little
Littlecool.com is dé leukste webwin-
kel met honderden artikelen voor 
baby’s en kinderen. Kleding, acces-
soires, verzorging: Littlecool.com 
heeft een breed aanbod voor alles dat 
met kleintjes te maken heeft. En daar 
hoort natuurlijk ook speelgoed bij! 
Bij ons vind je een groot assortiment 
speelgoed voor binnen en buiten: 
urenlang speelplezier gegarandeerd.

BijBBijijBijBi ANANAANNANANNLINLINLIINLIIZZZ g tti di ddigdigd iii dddddd 9999 tttt ttt

Stoere UV Kleding!
Bij StoereKindjes.nl vind je de leukste 
UV-shirts, UV-badpakjes, UV-bikini’s 
& zwembroeken en andere Stoere 
Spullen zoals zwemschoentjes, zon-
nehoedjes en noem maar op.
Vanaf nu altijd goed beschermd de 
zon in!
Actie: 10% korting met code 
Rekels010 tot 30-06-2013
www.stoerekindjes.nl

KomKomKom gagagaauw uw uw uw shoshoshoshoppepppep n in in in onn on nzenzez weweww bbbb
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orioriiorioro giniginginging eeleelleeeeleellllle enenenenenenenenenenenenennenenenenene apapapapapapapapapapapappaaaapaappapppaartartaraartarttartartartartartarttaaarartrarart (b(bb(b(b(b(b(b(b(b(b(bbb(( uiuituituititui en)en)en)en)spespespespeelgelgelgelggggoedoedoedoedoed 
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Mailen &
winnen?
Kijk op

rekels.nl!

Kijk op
rekels.nl

voor meer 
leuke
acties!
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Fair trade merken
Ninie kinderkleding is de webshop 
met hippe, vrolijke, kleurrijke, eerlijk 
gemaakte kleding voor meiden vanaf 
3 maanden tot 10 jaar. 
Ninie verkoopt haar 
eigen kledinglijn en 
hippe, fair trade 
merken vanuit de 
hele wereld 
(Denemarken, 
Zuid-Afrika, 
Engeland, Bali). 
www.ninie.nl 
Met de code 
REKELS2013 
ontvang je 
20% korting 
en gratis 
verzending.

Uniek & opvallend!
GOEDvanToen is HET adres voor 
(h)eerlijke kinderkleding! Je koop 
hier unieke & opvallende merken 
uit o.a. Scandinavie waar (jij en) je 
kinderen eindeloos veel plezier van 
zullen hebben!
TIP: de t-shirts van Småfolk met 
prints van beesten of voertuigen zijn 
altijd een succes (0-12 jr)!
www.goedvantoen.nl
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Lekker buitenspelen
Avontuurlijke kampen
Wat? Vlotten bouwen, mountainbiken, 
speurtochten lopen, survivallen, waterskiën, 
boogschieten en andere vrolijke uitputtings-
slagen.

Voor wie? Kinderen van 4 t/m 18 jaar die van 
spelen houden (iedereen dus…)

Aanbieders? clubadventure.nl, jeugdrecrea-
tieavontuur.nl, simbo.nl fun2stay.nl, vinea.nl,
jumpzomerkampen.nl,  okeevakantiekampen.
nl, schierzomerkamp.nl, stichtingdetra.nl, 
stichtingvakantiekampen.nl, vakantiekind.nl, 
tweehek.nl

T O P :  S L A P E N  B I J  D E  D O L F I J N E N ! 
Kinderen van 10-13 jaar kunnen hun vakantie doorbrengen in het 

Dolfi narium in Harderwijk. Er hangt wel een prijskaartje aan deze 
onvergetelijke aanvaring: € 685 voor vier dagen. www.simbo.nl

T O P :  J E  E IG E N  F I L M  M A K E N ! 
Schrijven, regisseren, acteren, fi lmen en monteren, kids
vanaf 10 jaar doen het allemaal zelf tijdens het Movie 
Camp (€ 435 voor een week) www.summercamps.nl. 

Strandjutten en spoorzoeken Natuurkampen
Wat? De paden op, de lanen in, maar ook: vleermuizen bestuderen, schelpen zoeken, of everzwijnen...

Voor wie? (Zee)biologen in spe, strandjutters en boswachtertjes

Aanbieders? jeugdkampen.info, njn.nl jongerenindenatuur.nl, vinea.nl, simbo.nl, scouting.nl 

T O P :  G I R L S  O N LY ! 
Nagels lakken, glossy’s lezen, slippers pimpen, kletsen, 

bonbons maken, meerdere aan-bieders weten precies 
wat meisjes nu echt leuk vinden: www.clubadventure.nl 

(10-13 jaar, € 435 voor een week), www.simbo.nl 
(MEIDEN magazine kamp, 7-10 jaar, € 290 voor 4 

dagen, en Girls Only, 10-13 jaar, 
€ 565 voor een week).

Buitenspelen en Bijbellezen
Christelijke kampen
Wat? De leukste avontuurlijke, sportieve en 
creatieve dingen doen, zonder het Woord uit het 
oog te verliezen.

Voor wie? Kinderen die precies dezelfde leuke 
dingen met andere kinderen willen doen als 
ongelovige kinderen, maar dan wel met een 
Christelijke inslag.

Aanbieders? aktieradius.nl,
crossroadsvakanties.nl, .jbgg.nl,  
jeugdkampendonbosco.nl, 
onvergetelijkezomerkampen.nl 

Kunst met een K
Creatieve kampen
Wat? Theater maken, schrijven, tekenen, 
knutselen, dansen, schilderen, musiceren, 
fi lmen en acteren  

Voor wie? Creatieve kinderen die niets liever 
doen dan mooie dingen maken. 

Aanbieders? clubadventure.nl, skj.nl, 
musicalcamp.nl, musicalzomerkamp.nl, 
muziekkampen.nl, vinea.nl, summercamps.nl, 
simbo.nl, okeevakantiekampen.nl, 

‘This one time, at band camp’, verzucht nerdy Michelle steeds in de hilarische fi lm American Pie. 
Waarna ze dingen vertelt die je helemaal niet wil weten over wat kinderen nu echt doen tijdens 
hun zomervakantiekamp (en wat je met allemaal met een fl uit kunt doen). Toch kan het heel leuk 
zijn ze zo’n ervaring mee te geven. In de Verenigde Staten is het heel gebruikelijk om kinderen 
gedurende die lange zomervakantie soms wekenlang naar een vakantiekamp te sturen. Maar ook 
in Nederland is er volop keuze. Eén dagje, een week of (veel) langer, paardrijden, zeilen, theater 
of muziek, een taal leren of afvallen, in Nederland of daarbuiten, voor kinderen met ADHD of 
een wiskundeknobbel, vlotten bouwen of computeren, de mogelijkheden van en voor een kinder-
vakantiekamp lijken schier oneindig. En dan is het lang zo erg niet meer om gedurende die lange 
vakantieweken te moeten blijven werken! Rekels helpt je een keuze te maken. 

Het is ondoenlijk om de prijs van een weekje kindervakantie-
kamp te geven. De prijzen liggen erg uiteen en variëren vanaf ca. 
€ 95 tot ca. € 500 voor een week. En ja, uitschieters zijn er ook. 
Ouders met een laag inkomen krijgen soms korting op de prijs.

zomerka m p
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Fitte kids
Sportieve kampen
Wat? Zeilen, paardrijden, surfen, 
voetballen, badmintonnen, schoon-
springen, tennis, hockey, 
you name it

Voor wie? Beweeglijke kinderen 
die maar geen genoeg krijgen van 
hun sport. En paardenmeisjes. 

Aanbieders? bewarebeach.nl,
clubadventure.nl, kleinoever.nl,
nationalesportkampen.nl, vinea.nl
paard-vakantie.nl, simbo.nl, svk.nl,
sportkampenvansportivun.nl, sport-
max.nl, sportways.nl, zeilkamp.nl,
summercamps.nl, trailfi nders.nl, 
zeilschoolfriesland.nl,

Professortje spelen
Wetenschap-, computer- en taalkampen
Wat? Sterrenbeelden zoeken, een hovercraft bouwen, 
leren programmeren, wiskundige problemen oplos-
sen, scheikundige proefj es doen, machines maken, 
Spaans leren en gamen.

Voor wie? Kinderen die niets liever doen dan die ra-
dertjes in hun hoofd te laten knarsen. Ook in de zomer.

Aanbieders? clubadventure.nl, interlanguage.nl, 
nederland.madscience.org, simbo.nl, sterrenkunde.nl/
jwg/zomerkampen, tweehek.nl, vinea.nl 
vierkantvoorwiskunde.nl

T O P :  ( B I J N A )  O N G E M E R K T
G E W ICH T  V E R L I E Z E N ! 

Vlotten bouwen, vrienden maken, disco dansen en afvallen. 
Wat wil je nog meer? Voor € 425 heeft je te zware kind 

een topweek bij www.lekkervel.nl. 

Keurmerk KinderVakanties
Zijn de begeleiders niet dronken als de kinderen op bed liggen? Zijn de busjes 
waarin de kinderen worden vervoerd wel degelijk onderhouden? Wordt het 
sanitair regelmatig schoongemaakt? Je kind een weekje op vakantie sturen, 
dat doe je natuurlijk niet zo makkelijk. Om ouders te helpen een goede keuze 
te maken is het onafhankelijke Keurmerk Kindervakanties opgericht. Orga-
nisaties die kindervakanties aanbieden mogen dit keurmerk voeren indien 
zij aan een hele lijst criteria voldoen op het gebied van veiligheid, hygiëne en 
kwaliteit. Meer info? www.steunpuntkindervakanties.nl/keurmerk 

T O P :  O U T D O O R 
L AS E R GAM E N  E N  E E N  G P S -

T O C H T  M A K E N !
Tijdens het computerkamp wordt echt niet alleen 

maar binnen gezeten. De Bill Gatejes en Steve 
Jobsen van de toekomst zullen zich kostelijk 

vermaken. Vanaf 9 jaar, € 325 voor een week, 
bij www.tweehek.nl. 

Zo broodnodig
Voor bijzondere doelgroepen
Wat? Kinderen helpen met het ver-
groten van hun sociale vaardigheden, 
gewichtsverlies, omgaan met hun ziekte 
of andere hulpvraag.

Voor wie? Kinderen met een ontwikke-
lingsstoornis als ADHD of Asperger, een 
verstandelijke beperking, een (chroni-
sche) ziekte of een nare thuissituatie.

Aanbieders? actionjeugdsportkamp.nl, 
autisme-sva.nl, beyourselfvakantiekam-
pen.nl, deluchtballon.nl, heppie.nl, 
humanitas.nl, sugarkids.nl, sterkamp.nl
kidschoicekindervakanties.nl, 
kindervakantieland.nl, lekkervel.nl, 
predmedkampen.nl, stichtingdepetten.nl

VLEES EN V IS
De basis van een goede barbecue is, alle vegetarisme ten spijt, lekker (veel) vlees. En 
als je vakantie viert aan zee, of dat nou in Spanje, Frankrijk of Nederland is, mag een 
visje natuurlijk niet ontbreken. Je kunt het vlees of de vis rechtstreeks op de barbecue 
leggen, maar ook in een pan die je boven het vuur houdt of in een pakketje van alumi-
niumfolie. Dat is ook heel lekker, maar zeg nou zelf: word je niet het meest blij van die 
zwarte grillstreepjes op je hamburger of braadworstje? 
Er zijn talloze manieren om die lappen vlees zo smakelijk mogelijk klaar te maken. Een 
handig carrouselletje met peper, zout, kerrie en nootmuskaat heb je vast al in je koff er 
gestopt. Maar dat ontslaat je natuurlijk niet van de geweldige verplichting de heerlijke 
mediterrane markten af te struinen! Je vindt er bergen (verse) kruiden als munt, tijm, 
rozemarijn en peterselie, maar ook kardemompeulen en rozenblaadjes. Die kun je al-
lemaal voor een habbekrats kopen. Gebruik ze bijvoorbeeld voor een lekkere marinade 
of ‘dry rub’ (een droge marinade).  

DE LEKKERSTE MARINADES
Met een goede marinade pep je iedere stukje barbecuevlees of -vis op. Neem olijfolie 
als basis, van daaruit kun je het zo simpel houden als je maar wilt. Meng de ingrediën-
ten met elkaar en laat even inwerken op het vlees of de vis. 
In Spanje? Stoei met olijfolie, knofl ook, Spaanse peper, oregano,
rozemarijn, zwarte peper, suiker, citroensap en zeezout.
In Frankrijk? Tover met olijfolie, sinaasappel, wijnazijn, sjalotjes, 
Provençaalse kruiden, rozemarijn, knofl ook, zout, peper en tijm.
In Duitsland? Goochel met olijfolie, bier, mosterd, mosterdzaad, 
peterselie, zwarte peper, tijm, currypoeder, zout en suiker.
In Italië? Speel met olijfolie, knofl ook, citroensap, basilicum, oregano, peper en zout. >
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Sommige moeders zien enorm op tegen 
de vakantie. Dagenlang inpakken, uren 

in de bloedhitte in de fi le staan, tentjes 
opzetten, in de rij staan voor een douche, 
die na een halve minuut alleen nog maar 
koud water uitsputtert… Thuisblijven is 
vaak comfortabeler. En man en kinderen 

maar genieten van hun vrije tijd en het 
heerlijke weer, terwijl zij boodschappen 
doet en afwasjes wegwerkt. En niet-zo-

heel-lekkere maaltijden op een butagas-
stelletje produceert. Zielig? Nee, stom! 

Zet die man waar hij hóórt: achter de 
barbecue, en vis de kindjes uit de zee om 

salades en sausjes te maken. 

bu iten kokkere l l en
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Vleesgerecht
Marokkaanse lamburgers
Deze burgers krijgen hun smaak – behalve van het 
lamsgehakt! - van een dry rub van Marokkaanse 
kruiden. Een mooie gelegenheid om de Franse of 
Spaanse markt te plunderen!

Dit heb je nodig (voor 6 personen)
• 600 g lamsgehakt
• Olijfolie
• 6 zachte bolletjes, gehalveerd
• 6 el yoghurt
• 1 el harissapasta
• Sap van 1 citroen
• Extra vierge olijfolie
• Een handje verse muntblaadjes

Voor de dry rub
• 1 tl zeezout
• 1 tl zwarte peper
• ½ tl komijnzaadjes
• 1 tl gemalen koriander
• 1 tl ras el hanout of garam masala
• 1–2 tl paprikapoeder

Zo maak je het: 
• Doe alle ingrediënten voor de dry rub in een 
vijzel en stamp ze tot ze goed gemengd zijn.

• Verdeel het lamsgehakt in 6 stukken en maak er 
burgers van. 

• Wrijf de burgers in met de dry rub en sprenkel
er daarna een klein beetje olijfolie overheen. 

• Leg ze op de barbecue en bak ze aan iedere kant
een minuut of 6, 7.  

• Halveer de broodjes en rooster ze even op de BBQ
• Maak een sausje van de yoghurt, harissa, wat 
citroensap en olijfolie.

• Smeer wat harissayoghurt op het geroosterde 
broodje, leg daar de lamburgers op, voeg nog 
wat harissayoghurt toe, besprenkel met citroen 
sap en leg wat muntblaadjes bovenop.

BIJGERECHTEN
Met het vierde biertje in de ene hand en een vleestang in de andere kan de groenvoorziening in 
het gedrang komen. Hoe moet dat nu met de vezels, vitaminen, mineralen? Geen zorg, mama kan 
gewoon haar chicklit uitlezen. Juist in de mediterrane vakantielanden vind je volop groenten die 
gegrild het lekkerst zijn. Snij aubergines, courgettes en paprika’s in de lengte en tomaten en uien 
in grove stukken. Bestrooi ze met Provençaalse kruiden en zout en leg ze gebroederlijk tussen de 
kippenpoten en varkenskoteletjes. Ook niet te versmaden: gepofte aardappelen! Boen de aardap-
pels goed  schoon en verpak ze met schil en al per stuk in aluminium folie. Gewoon op de bar-
becue leggen, de kooltjes doen hun werk wel. Het duurt wel lang voor ze gaar zijn, ongeveer 40 
minuten voor een middelgrote aardappel. Verrukkelijk met de kruidensmurrie van de kinderen! 

CULT UREEL FENOMEEN 
(met een man aan het roer)
Het met elkaar om een vuur zitten waarop 
grote stukken vlees worden geroosterd en 
dat vervolgens opeten is een bezigheid waar 
de hele mensheid enorm van geniet. In meer-
dere landen is het een cultureel fenomeen 
- en het exclusieve domein van mannen:

Tijdens de asado in Argentinië worden 
grote stukken vlees, soms hele (gevelde) 
dieren, aan een metalen constructie vast-
gemaakt dat boven een houtvuur staat. De 
stoere vent die de asado bedient wordt de 
‘asador’ genoemd. Er ligt vooral rundvlees 
op de roosters. Zo aangewandeld van de 
Argentijnse pampa’s! 

In de zuidelijke Verenigde Staten heeft 
iedere streek zijn eigen tradities en voorkeu-
ren. Tijdens de zeer goed bezochte (150.000 
liefhebbers is geen uitzondering) barbecue 
festivals worden vermaarde wedstrijden 
gehouden. Win je zo’n competition dan win 
je aan aanzien (en meestal ook een fi ks 
geldbedrag)!

De Zuid-Afrikaanse braai heeft zelfs een 
eigen nationale feestdag: Braai Day. Op 24 
september vieren alle Zuid-Afrikanen deze 
dag, waarvan aartsbisschop Desmond Tutu 
de beschermheer is. Hmmm, lekker: boe-
rewors, sosaties en kreef! 

Australiërs zijn gek op hun barby. Ze staan 
gebruiksklaar in ieder stadspark (maar soms 
moet je er eerst even een muntje in gooien). 
En anders halveren ze wel een oliedrum om 
te vullen met houtskool en worstjes. Stubby 
(bierfl esje) erbij en je bloke is compleet.

bu iten kokkere l l en
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KINDERKLUSJES
Voor het ultieme met-z’n-allen gevoel laat je de kinderen 
volop meehelpen met de barbecue. Zelfs voor de allerjong-
sten is er wel een klusje te verzinnen. Iemand moet toch 
de koekenpan uit de tent halen/mama vragen waar ze de 
verse tijm heeft gelegd/sperziebonen breken/proeven? De 
meeste kinderen vinden het geweldig om een steentje bij 
te dragen aan de maaltijd. Bovendien leren ze er veel van. 
Hier dus een paar recepten voor de nodige sausjes, zonder 
welke een barbecue geen barbecue is.

Kruidenboter 
Deze klassieker mag niet ontbreken bij je bbq. Maak niet 
teveel als je geen koelkastje hebt, anders wordt het een 
ranzige boel in de zomerse zon. Gewoon aan de kinderen 
overlaten deze smurrie; niets met boter en knofl ook kan 
immers mislukken.

Dit hebben ze nodig:
• ½ pakje (room)boter
• Een paar knofl ookteentjes, gehakt of geperst 
(of 1 el knofl ookpoeder)

• 3 el water
• Kruiden: bijvoorbeeld verse peterselie, gehakt, 
of gedroogde kruiden. Wat je maar lekker vindt en 
afhankelijk van waar je je vakantie doorbrengt.

• Eventueel een beetje zout

Zo maken ze het: 
• Laat de boter zacht worden (niet in de brandende zon; 
je wil geen plasje)

• Meng de knofl ook, water en kruiden met de boter en 
smeer royaal op (stok)brood, gepofte aardappels en 
vlees!

Tomatensalsa
Als er een sensuele dans naar je genoemd is kun je ervan 
uitgaan dat je heel erg lekker bent! 

Dit hebben ze nodig:
• Een paar rijpe tomaten 
• Wat knofl ookteentjes, gehakt of geperst
• Lente-uitjes 
• Verse peterselie, gehakt
• Rode wijnazijn

Zo maken ze het: 
• Ontvel de tomaten en hak fi jn
• Hak de lente-uitjes, knofl ook en peterselie fi jn
• Meng dit alles met de rode wijnazijn
• Hoe langer het staat, hoe beter het smaakt!

Toetje? 
Pannenkoekentaart!
Zelfs een toetje kun je klaarmaken op de barbecue. 
Wat te denken van een overheerlijke pannenkoekentaart? 
De pannenkoeken bak je in een pannetje boven het vuur. 
(Alleen luie papa’s kopen kant en klare pannenkoeken.) 
Daarna kunnen de kinderen het wel alleen af…

Dit heb je nodig: 
Pannenkoeken (basisrecept) • 250 g bloem 
2 eieren • 500 ml melk • Beetje boter 

Voor de vulling:
• 1 pot chocoladepasta
• 1 pakje hagelslag
• Jam 
• 1 pak lange vingers
• Snoepjes
• (Kant en klare) slagroom

Zo maak je de pannenkoeken:
• Doe de bloem met een snufje zout in een kom. Doe de 
eieren en de melk erbij. Meng tot een glad geheel

• Laat een koekenpan goed heet worden boven het vuur. 
• Laat een klontje boter erin smelten.
• Giet wat beslag in de pan en draai rond tot de hele 
bodem bedekt is. 

• Draai de pannenkoek om als de bovenkant droog is en de 
onderkant een beetje bruin.

• Bak nu nog even de andere kant.  

Zo maken de kinderen de taart af: 
• Besmeer de pannenkoeken om en om met jam, slagroom 
en chocopasta. (Dus niet alle drie op een pannenkoek!)

• Stapel de besmeerde pannenkoeken op. 
• Plak de lange vingers rondom vast met de chocopasta.
• Versier de bovenkant met hagelslag en snoep.



Op de boerderij leven jullie het boerenleven en worden als 
vanzelf een onderdeel van het boerengezin. Geniet van een 
gezamenlijke ‘jause’, terwijl de konijntjes om jullie heen
hupsen. Je kinderen hebben het er maar druk mee; de 
geitjes worden gevoerd, de kalfj es willen geaaid worden, 
de appels moeten geoogst en wat is er leuker dan een ritje 
met de boer op de tractor? En jullie? Jullie genieten van de 
rust, maken een mooie wandeling of bergtocht, stappen op 
de fi ets of duiken in een geurig hooibloemen-bad....

Zelfgemaakte geheimpjes
De geur van koffi  e en versgebakken brood.... Schuif elke 
morgen aan voor een echt boerenontbijt. “Alles is zelf-
gemaakt, van de boter tot de jam en van het brood tot de 
yoghurt. Alleen de eieren niet. Die komen van Regina, onze 
kip”, zegt boerin Elisabeth trots. Ook de appels, wortels en 
bieslook uit de kruidenkaas komen uit eigen (kruiden)tuin.
Koken is vaak een gezamenlijke belevenis: je eigen brood 
bakken en zelf jam maken bijvoorbeeld. De boerin helpt je 
er graag bij en geeft handige tips. Aan het eind van je vakan-
tie ga je gegarandeerd met een aantal geheime recepten uit 
de Oostenrijkse keuken naar huis.

Ruime keus
Kies de boerderij die bij jouw gezin past. Er zijn maar liefst 
bijna 2.600 boerderijen in heel Oostenrijk, in vele vormen 
en allerlei varianten. Kies je voor de locatie of voor een spe-
cifi ek thema? Wat dacht je van bijvoorbeeld van een vakan-
tie in een berghut of op een wijn-, biologische-, wellness-, 
kruiden-, paarden-, of speciale baby- en kinderboerderij?

Boer zoekt jou!
Willen jullie ook een dutje doen in het hooi, je eigen salade 
oogsten, een stukje op de pony rijden of een lange wande-
ling maken met als beloning een heerlijke ‘kaiserschmarrn’ 
in het vooruitzicht? Het kan allemaal in Oostenrijk. Kies de 
boerderij die past bij jullie gezin; arrangementen zijn al v.a. 
€ 58,- per nacht te boeken.

Wendy heeft ons hart veroverd... lacht Frans, 
die samen met zijn vrouw Brigitte en zijn dochter
Sophie op vakantie is geweest op de Tritscherhof.

Hoe kwam je op het idee om op vakantie te gaan op 
een boerderij? Onze dochter van vier is verzot op paarden 
en we wilden graag dat zij tijdens de vakantie kon paardrij-
den. Onszelf sprak de huiselijkheid en het contact met de 
boerenfamilie erg aan.

En, zijn je verwachtingen uitgekomen op de 
Tritscherhof? Absoluut. Al op de eerste dag mochten we 
een grote tocht maken met Wendy. Sophie was in de zevende 
hemel en wij hebben ons erover verbaasd hoe braaf zo’n 
pony is. Bovendien raakte Sophie al snel bevriend met andere 
kinderen op de boerderij en daar hebben wij samen met de 
andere ouders van genoten.

Het is dus echt gezellig op de boerderij? Je voelt je 
er al heel snel thuis. Je mag zelf koffi  e halen in de keuken, je 
bent heel vertrouwd met de boer en zijn vrouw en je wordt 
helemaal opgenomen in het boerderijleven, voor zover je dat 
zelf wilt natuurlijk. Je helpt mee op de boerderij en ’s avonds 
zit je gezellig met de gastheer, de gastvrouw en de andere 
gasten bij elkaar.

Wat is je het allerbeste bevallen? De kamers waren 
heel groot, heel schoon en heel knus. Het ontbijt was voor-
treff elijk, met zelfgemaakte rode bessenjam en verse eieren.
De boer en de boerin waren erg behulpzaam: ze hebben ons 
meteen verteld naar welke alm we moesten gaan voor de 
lekkerste ‘kaiserschmarren’!

Denk je dat je nu nog vaker op vakantie zult gaan 
op een boerderij? We gaan volgend jaar zeker terug naar 
de Tritscherhof. In de kamer van Sophie hangen foto’s van 
Wendy. Iedere avond voor het slapengaan geeft ze die een 
kusje. Wij moeten absoluut terug naar Wendy!

Oostenrijk
vakantie vieren op een boerderij in de bergen
“Het zijn de ontmoetingen met mensen, die het leven waarde geven”, prijkt op het bordje naast 
de deur van de boerenwoning. Het is de lijfspreuk van de bijna 2.600 vakantieboerderijen in 
Oostenrijk, die zijn aangesloten bij ‘Urlaub-am-Bauernhof’. Want juist de persoonlijke ‘touch’ van 
een vakantie op de boerderij zorgt ervoor, dat jij en je kinderen een onvergetelijke tijd hebben!

Regina Stocker, boerin op boerderij 
Leitenmüller in Ramsau:

Ik ben gastvrouw in hart en nieren...

Wie zijn je gasten en waarom kiezen ze voor een 
vakantie op de boerderij? Het zijn vooral gezinnen 
met kinderen, die veel waarde hechten aan gezond leven, 
biologisch eten en natuurbeleving. De kinderen krijgen hier 
de kans om het leven op de boerderij te leren kennen. 
Ze genieten ervan om dicht bij de dieren te zijn.

Mogen kinderen meehelpen op de boerderij?
Ze mogen doen wat ze willen: pony’s aaien, de koeien van de 
weide terugbrengen naar de stal of de konijnen, de geiten en 
de ezel voeren. Op een boerderij is er altijd wat te doen.

Is dat niet gevaarlijk? Nee, want er is steeds iemand 
bij. Wij, onze vijf kinderen of de andere gasten en hun kinde-
ren. Vakantie op de boerderij is ook heel leerzaam: kinderen 
leren dat dieren geen speelgoed zijn en dat ze verantwoor-
delijkheid moeten nemen.

Hoe brengen je gasten de tijd hier door? 
In de zomer vooral met wandelen en uitstapjes, in de winter 
met langlaufen en skiën. Bij slecht weer maken ze vaak 
gebruik van onze eigen wellness-voorzieningen: sauna, 
stoombad en massages. Voor de kinderen is er een grote 
speeltuin met reuzenschommels en een speelkamer voor
regenachtige dagen. Bovendien bieden we iedere week twee 
dagen kinderopvang aan.

Wat zijn de hoogtepunten voor je gasten?
Volwassenen houden van onze wilde ruïnetuin, waar je je 
heerlijk kunt terugtrekken om te lezen of te relaxen. 
Kinderen zijn dol op avonturen in het bos, het Kasperl-
theater, barbecueën en ponyrijden.

ONLINE RESERVEREN  Wat? Wanneer? Waar? Kijken, klikken en reserveren gaat snel en eenvoudig via www.boerderijvakantieoostenrijk.nl

Tel: 0043 - 662 - 880202 Bestel de gratis gids en kies in alle rust jullie favoriete boerderij. Rechtstreeks bellen naar een van de boerderijen? 
De beste tijden daarvoor zijn ‘s ochtends en ’s avonds.
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Monica Maas leidt ogenschijnlijk een jaloersmakend bestaan. Niet alleen is ze  
een gelauwerd en succesvol illustrator, maar ze woont ook nog eens geweldig. 
Het huis staat midden in het groen met een tuin zo groot als een voetbalveld. 
We hebben het gesprek in haar atelier dat tegen het huis is aangebouwd. Nog 
een leuk detail: Monica’s man is strandjutter en maakt van de spullen die hij 
op het strand vindt leuke meubeltjes. Als we besnuff eld zijn door de hond en 
een eerste slok van de koffi  e nemen steken we van wal.  

Wat is het geheim achter het succes van Bobbi? ‘Wist ik dat maar, ik heb 
namelijk nog wel meer leuke ideeën. Blijkbaar is Bobbi als character een herken-
baar iets. ’t Loopt gewoon heel goed. En niet alleen in Nederland maar ook in China. 
Ieder jaar organiseren we hier in onze tuin de Bobbi-dag. Afgelopen jaar kwamen 
er 400 bezoekers op af. Dat is toch ongelofelijk. Mensen komen overal vandaan, ze 
plannen zelfs hun vakantie rondom deze dag.’ Monica vertelt dat het maken van een 
boekje best veel tijd vergt. ‘Ik ben geen snelle tekenaar. Ik kan niet in twee weken 
een boek af hebben. De tekeningen moeten bij mij gewoon lekker kloppen en dan 
ben ik toch zo’n zes weken aan het werk. Ik teken alles met een fi jn pennetje en 
daarna kleur ik het in met aquarelverf. En dan natuurlijk nog digitaliseren wat enige 
tijd vergt. Vroeger moest je met een envelop vol tekeningen naar de uitgever, maar 
nu kun je dit gewoon e-mailen. Dat bespaart dan wel weer tijd en moeite.’
Een blik op de website van Monica (www.monicamaas.nl) leert dat 
je Bobbi niet alleen als boek in huis kan halen, maar ook op canvas, 
poster, wenskaart of zelfs op menig baby-artikel. Hoe commercieel 
ben je Monica? ‘Wat je op mijn site ziet is eigenlijk alleen maar een reactie op 
wat mensen van mij vragen. Dit heb ik allemaal niet zelf bedacht. Het is wel zo 
dat Bobbi als character al bestond voordat de boekjes er waren. Ik ben namelijk 
begonnen met het maken van Bobbi geboortekaartjes. In die tijd werden er via de 
drukkers miljoenen kaartjes verkocht. Nu is dat wel wat minder geworden met de 
komst van het internet en daarmee ook grotere concurrentie. In opdracht van het 
merk Bébé-Jou maak ik ook tekeningen. Laatst logeerde  mijn kleindochter Cato 
bij mij en op het babybadje dat ik hier heb staan staat mijn ontwerp. Dat zijn toch 
grappige dingen. Zo hebben mijn eigen kinderen vroeger leren lezen met boekjes 
van Malmberg met mijn tekeningen erin.’
Je zou kunnen veronderstellen dat de komst van een kleinkind voor 
iemand als Monica inspirerend kan zijn bij het maken van weer een 
nieuwe Bobbi uitgave, maar Monica twijfelt of dat wel belangrijk is. 
‘Nieuwe inspiratie door de komst van een kleinkind, ik durf het niet te zeggen. Het 
kind heb ik namelijk altijd in mij gehad. Ik vind gewoon dat kinderen goed moeten 
kunnen spelen en dat hun directe speelomgeving goed geordend moet zijn. Ik reik 
hiervoor dingen aan. Vroeger was ik ook kleuterleidster. Wat dat betreft heb ik altijd 
iets met jonge kinderen gehad.’
Hoe word je van kleuterleidster dan uiteindelijk een succesvol teke-
naar en illustrator? ‘Ik ben van jongs af aan altijd met tekenen bezig geweest. 
Dat zit gewoon in de genen. Ik ben 4 jaar kleuterleidster geweest maar onder-
tussen kreeg ik steeds meer opdrachten voor het maken van illustraties. Op een 
gegeven moment ben ik me full time op het tekenen gaan storten. En nog steeds 
vind ik het iedere dag een feestje om te werken.’

Hoe verloopt zo’n werkdag dan? 
‘Ik hanteer een strak werkritme. Eerst 
laat ik ’s ochtends om 9 uur de hond 
uit en dan werk ik eigenlijk de hele dag 
door. Ik vind het ook moeilijk om niet 
te werken. In de zomer ben ik bijvoor-
beeld blij als het regent, dan hoef ik 
tenminste niet naar buiten en kan ik 
lekker doorwerken. Erg hè?’
Als je al zo lang, zo succesvol 
bent als illustratrice, ben je dan 
fi nancieel onafhankelijk? ‘Nou als 
ik een euro per geboortekaartje had 
gekregen wel. Maar dat is veel minder. 
Je praat over centen. ’t Gaat goed hoor 
maar je moet ook alle bordjes in de 
lucht houden. Bobbi is natuurlijk een 
fi jne basis en ik kan er heel goed van 
leven, maar als je echt rijk wil worden 
moet je denk ik een ander vak kiezen.’

Monica Maas is sinds 1978 werk-
zaam als illustratrice en ontwerpster. 
Ze heeft drie kinderen: Maarten, 
Aletta en Vibeke en drie kleinkinde-
ren: Bart, Ella en Cato. Monica heeft 
tekeningen en omslagen gemaakt 
voor ruim 100 (kinder)boeken. Ook 
illustreerde ze schoolboeken van 
bijvoorbeeld uitgeverij Malmberg, 
Bekadidact, EPN, Zwijsen, De Ruiter en 
Wolters Noordhoff . Ze tekende Moff el 
& Piertje voor Teleac/NOT en haar 
illustraties stonden in bladen als Bobo, 
Primo, Okki, Jippo, Taptoe, Libelle en 
Kinderen. Vorig jaar verscheen ook het 
prentenboek Souwtje.
De 10e verjaardag van Bobbi wordt 
onder andere gevierd met een omnibus 
met daarin drie bestaande Bobbi titels 
en een kijkplaat. Verder zal er ook een 
kijkplatenboek van Bobbi verschijnen.

We zijn op Texel, op bezoek bij Monica Maas. Monica is de bedenker 
en maker van het wereldberoemde character Bobbi. Zoals de meeste 
mensen in Nederland iets van Ikea in hun huis hebben staan, zal menig 
ouder ook één of meerdere boekjes van Bobbi in huis hebben. Dit jaar 
bestaat Bobbi 10 jaar en dat wordt natuurlijk gevierd! Reden genoeg 
om eens bij Monica op bezoek te gaan.
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“mijn eigen kinderen hebben leren lezen met 
boekjes van Malmberg met mijn tekeningen erin”
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Eenvoudig Opvoeden
De kinderen van nu hebben in onze samen-
leving te veel spullen en keuzes, en te weinig vrije 
tijd. De internationaal befaamde gezinstherapeut  
K.J. Payne helpt ouders in dit boek om de ruimte 
en de vrijheid voor hun kinderen terug te winnen. 
Payne stelt pauze’s en ritmes in het thuisleven 
voor, minder prikkels en geeft veel tips.
Auteur: K.J. Payne | ISBN: 978 90 603 8684 2
Uitgeverij: Christofoor Uitgeverij

Fred 
het (heel erg eigenwijze) hert
Fred het hert vraagt zich af waarom 
hij eigenlijk in een bos woont. En wat 
is het voor onzin dat hij geen schoenen 
draagt of handen heeft? Fred steekt 
niet onder stoelen of banken wat hij 
wil. Hij laat zich niet zomaar tekenen 
en een verhaal in sturen. Daar is hij 
veel te eigenwijs voor. Maak je eigen 
boek of print de gratis kleurplaat op 
www.fredhethert.nl
Auteur: Pepe Smit | ISBN: 978 90 76168 66 1
Prijs: € 14,90 | Uitgeverij: Harmonie

Mijn eerste flapjesboek
100 dieren Meer dan 80 f lapjes!
Kinderen vinden het geweldig om onder de fl apjes 
te kijken in dit kleurrijke dierenboek! Dit interactieve 
boek met meer dan 100 woorden en foto’s om naar 
te kijken is ideaal om de woordenschat van uw kind 
te vergroten.
Ook verkrijgbaar: mijn eerste fl apjesboek 100 woorden
ISBN: 978 90 483 0728 9 | Prijs: € 12,99 | Uitgeverij: Veltman Uitgevers

va ka ntietips

nijntjes eerste woordenboek
Nu is er nijntjes eerste woordenboek! Naast een mooi 
kijkboek met vertrouwde illustraties is dit boek uitermate 
geschikt voor kinderen met Engels als eerste óf tweede 
taal. Een klassiek ABC boek in het Engels, met de Neder-
landse vertaling erachter. Voor alle leergierige kleintjes, 
in binnen- en buitenland! 
Auteur: Dick Bruna | ISBN: 978 90 564 7555 0 | Prijs: € 7,50
Uitgeverij: Mercis Publishing bv

nijntjes eerste telboek
In dit stevige kartonboek telt nijntje van 1 tot 10 én 
weer terug! Aan de hand van herkenbare illustraties 
tellen we mee. Op elke bladzijde staat het getal als 
cijfer én als woord: in het Nederlands maar ook in 
het Engels. Zo is er voor elk kind op elk niveau iets 
te ontdekken en te leren.
1, 2, 3... Eén, twee, drie... One, two, three!
Auteur: Dick Bruna | ISBN: 978 90 564 7556 7 | Prijs: € 7,50
Uitgeverij: Mercis Publishing bv
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Varkentje Bo
gaat digitaal!
Van varkentje Bo, een nieuw fi guurtje 
voor kleuters, geboren uit de han-
den en hoofden van auteur Geert de 
Kockere en illustrator Tineke van 
Hemeldonck, verschenen reeds drie 
prentenboeken.
Naast de boeken, is er nu ook de iPad-
applicatie, Het wereldje van Bo. Naast 
een interactief voorleesboek, bevat de 
app spelletjes, recepten, en muziek.
Verkrijgbaar in de app store voor €5,39. 

Strips op tablet 
een geslaagde combinatie! 
Download gratis de Suske en Wiske-
app en beleef uren leesplezier voor 
maar 4,49€ per album! Meer dan 
50 albums, ook de allernieuwste, 
beschikbaar! 

Mozart
Een leven vol muziek 

door Winnie Sorgdrager
Serie klassieke muziek voor kinderen
Wolfgang Amadeus Mozart leefde voor 
de muziek. Als pianist, violist en als 
componist. Nu, meer dan 250 jaar na 
zijn geboorte, houden wij nog steeds van 
zijn stukken. Winnie Sorgdrager schrijft 
erover voor kinderen en laat bovendien 
stukken muziek horen. 
Auteur: Winnie Sorgdrager | ISBN: 978 90 700 4214 1 

Boek met CD € 17,50 | Uitgeverij: Ziederis 

Thea Stilton vakantiepakket
Boek + Spelletjesboek
In de auto of het vliegtuig, op het strand of als het regent: 
met dit muizinnig leuke vakantiepakket ben je uren zoet 
en zul je je deze zomer geen moment vervelen! In het 
Doeboek hebben de Thea Sisters al hun favoriete spel-
letjes, weetjes, testjes, knutselideeën en superhandige 
beautytips voor je verzameld.
ISBN: 978 90 8592 233 9 | Prijs: € 11,50 | Uitgeverij: De Wakkere Muis

Geronimo Stilton vakantiepakket
Stripboek + Spelletjesboek 
In de auto of het vliegtuig, op het strand of als het 
regent: met dit gi-ga-gave vakantiepakket ben je uren 
zoet en zul je je deze zomer geen moment vervelen! Doe 
je liever even iets anders dan lezen? Geen paniek, dan ga 
je gewoon aan de slag met een van de muizenissig leuke 
spelletjes, raadsels, kleurplaten of knutseltips uit het 
spelletjesboek! 
ISBN: 978 90 8592 234 6 | Prijs: € 9,95 | Uitgeverij: De Wakkere Muis

Mijn eerste Van Dale 
voorleeswoordenboek is vernieuwd!
De vernieuwde uitgave van Mijn eerste Van Dale is echt 
een hebbeding voor ouders met kinderen vanaf 2 jaar.
In dit vrolijke voorleeswoordenboek staan de eerste 
1.000 woorden die kinderen leren. De betekenis van de 
woorden wordt uitgelegd met kleurrijke tekeningen en 
versjes. Een versjesprentenboek vol mogelijkheden voor 
de taalontwikkeling en de woordenschat van ieder kind.
Tijdelijk geen € 24,95 maar slechts € 19,95!
Auteurs: L.Slichting en B. Sluyzer | ISBN: 978 94 607 7066 1 
Uitgeverij: Van Dale
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Bobbi 
Bobbi heeft zijn eigen app; 
speciaal voor peuters. In deze 
vrolijke app ga je met Bobbi 
mee naar de dierentuin. Je 
beleeft er hoe het is om grote 
broer te worden! Daarnaast 
staan er allerlei leuke spelle-
tjes op, zoals memory en het 
schaduwspel. De Bobbi-app 
is nu  te downloaden via de 
app-store. www.kluitman.nl



     Naar de (Kinder)Parade
Theater, muziek, eten en drinken, zweefmo-
len... het rondreizend festival De Parade komt 
er weer aan! Rotterdam 20 juni – 30 juni 
Museumpark, Den Haag 5 - 14 juli Westbroek-
park, Utrecht 19 juli – 4 augustus Moreelse-
park, Amsterdam 9 - 25 augustus Martin 
Luther Kingpark. www.deparade.nl 

Kids op kookles
Bijvoorbeeld bij: In Kaatjes Keuken in Geldrop, 
Kinderfornuis en Kinderkookkafé in Amster-
dam, Kinderkoks - Oranje Vos in Zunderdorp, 
De Kookberg in Ubbergen en Made@hoom in 
Koog aan de Zaan. 

Beroemd via YouTube
Laat ze zingen, dansen, een act opvoeren, fi lm 
alles en zet het op YouTube. www.youtube.com 

Ruig ravotten
Oude kleren aan en gaan met die banaan! Berg 
en Dal: Park Tivoli, Naarden: Speelpark Oud 
Valkeveen, Posterholt: Speeldorp PeeWee, 
Oranje: Speelstad Oranje, Bennebroek: 
Speeltuin Linnaeushof, Eindhoven: Speelpark 
de Splinter, Rotterdam: Natuurspeeltuin de 
Speeldernis, Apeldoorn: Koningin Juliana 
Toren. Slecht weer? Bezoek een overdekt 
speelparadijs!  

Volg een workshop
Tik bij Google je woonplaats in, gevolgd door 
de woorden ‘workshop’ en ‘kinderen’, en 
eventueel ‘schilderen’, ‘knutselen’, ‘theater’ en 
vind alle leuke dingen dichtbij huis.

Bezoek Amsterdamse musea
Na een jarenlange verbouwing zijn het 
Rijksmuseum en het Stedelijk Museum weer 
volledig geopend. Ook het Van Gogh Museum 
heeft een facelift gehad. Leuk voor de kids? 
Zeker weten!

Knutsel spelletjes in elkaar
Maak je eigen ‘Wie is het?’ met foto’s uit 
het familiefotoboek. 100% gegarandeerde 
voorpret. (Dat kapsel van oma! Papa in een 
tuinbroek! Mama met een uilenbril!)

Bijzondere (kinder)musea
Leiden: Naturalis, Utrecht: Spoorwegmuseum, 
Amsterdam: Tropenmuseum Junior, Rotterdam: 
Maritiem Museum, Enkhuizen: Zuiderzee-
museum, Eindhoven: Historisch Openlucht-
museum, Alphen aan den Rijn: Archeon, 
Den Haag: Kinderboekenmuseum, Medemblik: 
Bakkerijmuseum De oude bakkerij.

Kindvriendelijk dineren
Rheden: Restaurant Prinsheerlijk. Met ‘troon-
zaal’ waar kinderen zich kunnen verkleden als 
ridders of prinsesjes. Tuitjenhorn: Familieres-
taurant de Stamboom. Ligt pal naast een over-
dekte kinderspeeltuin. Amsterdam, Rotterdam 
en Nijmegen: de Pannenkoekenboot.

Organiseer een megapicknick
Je bent niet de enige met wat-moeten-we-van-
daag-nou-weer-doen-stress. Dus trommel al 
die andere wanhopige vrienden met kids op en 
neem die mee naar het park. Inclusief hapjes 
en drankjes (roosvicee en rosé!) natuurlijk.

Fijn fruiten
Bessen, aardbeien en frambozen plukken? 
Dat kan bij Aardbeienland in Horst en De 
Fruittuin in Oostermeer. Frambozen, bramen, 
rode-, zwarte-, blauwe-, en kruisbessen pluk 
je bij Fruitbedrijf Goense in Marwijksoord, 
Blauwe Bessencultuur in Nuenen en Philips 
Fruittuin in Eindhoven.

Kamperen
En niet zomaar ergens, maar bij de boer! 
www.kamperenbijdeboer.nl  

Ga wadlopen
Informatie en luchtfoto’s zijn te vinden op de 
website van Wadloopcentrum Fryslân. 
De kindvriendelijkste tocht is de Eilanderbult-
tocht (vanaf 10 jaar). www.wadlopen.net  

Verdwaal
Ga op avontuur met de auto. Jullie rijden, 
maar de kinderen hebben het voor het zeggen. 
(Verstop de TomTom in het handschoenen-
kastje – handig voor de terugweg!)

Verwenmiddag papa-zoon 
& mama-dochter
De stoere binken gaan naar het circuit. De 
circuits van Assen en Zandvoort organiseren 
in de zomer enkele races waar jongens met 
grote ogen naar kijken. Intussen gaan de 
dames naar de massage-, nagel- of schoon-
heidssalon. www.circuit-zandvoort.nl  
www.tt-assen.com 

Aai beestjes
Scheveningen: Sea Life, Tilburg: Reptielenhuis 
De Oliemeulen, Apeldoorn: Apenheul, Beesd: 
Uilen-dierenpark De Paay, Havelte: Vlinder-
paradijs Papiliorama. www.dierentuin.com 

Bezoek een Nationaal Park
Nederland kent twintig Nationale Parken en 
de meeste organiseren wel wat voor kinderen.
www.nationaalpark.nl

Verbouw samen hun kamer
Een nieuw schooljaar, een nieuwe kamer. 
Check www.kringloopwinkels.net voor een 
kringloopwinkel in de buurt. Of laat ze zoeken 
op Marktplaats of www.tweedehands.nl.    

Spring een gat in de lucht...
De vakantie is bijna voorbij! Bijvoorbeeld bij 
Indoor Skydive in Roosendaal. 
www.indoorskydive.com 

Zes weken schoolvakantie! Voor de meeste kinderen 
hemels, voor de meeste ouders eh... de hel. Want hoe 
kom je deze weken door zonder elke dag te horen ‘ik 
verveel me’ of ‘gaan we nog iets leuks doen vandaag?’

va ka ntietips
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Filefietsen Wordt het fi lefi etsen morgen? vragen we ons af als we na een lange 
autorit ‘s avonds door de pastelkleurige straatjes van Passau wandelen? Het centrum, 
dat oogt als een André Rieux-decor, wemelt van de in felle tenues gestoken fi etstoeris-
ten. Gelukkig vinden we op de drassige oever van de nabijgelegen rivier Iltz de illusie die 
we zoeken: een intieme, pal aan het water gelegen camping waar alleen kampeerders 
hun tentjes mogen opslaan. De volgende ochtend pluk ik IJsbrand uit de skelter die hij er-
gens heeft gevonden en zet hem achterop de aanhangfi ets waarmee ik hem drie weken 
door Oostenrijk zal zeulen. Al een halve dag later bereiken we de volgende etappeplaats, 
Engelhartszell. Een fraai dorpje zoals er zoveel de Donau omzoomen maar in deze om-
geving beschikt alleen Engelhartszell over een camping met een riant zwembad. 

Schloss Hartheim We slaan pal aan de Donau ons kamp op, zwemmen in de 
regen en koken chili con carne onder tentdoek waar dikke druppels op roff elen. Het weer 
klaart op maar toch ontaardt de volgende dag in een rampdag. Het monumentje dat we 
halverwege de dag passeerden had een waarschuwing moeten zijn. Een bord met een 
herinnering, meer was het niet. De tekst verwees naar schloss Hartheim, een vriende-
lijke kasteeltje dat ik eerder uit het landschap had zien oprijzen. In ’40-’44 deed het slot 
dienst als ‘euthanasiecentrum’: 18.000 lichamelijk en geestelijk gehandicapten vonden 
er een onvrijwillig eind: hun as werd uitgestrooid op aan deze Donau-oever. Als IJsbrand 
vraagt waarom we hier stil blijven staan terwijl er in de verste verten geen ijscokar 
te bekennen valt, vertel ik dat Hitler hier zijn vijanden vermoordde. ‘Dat is gemeen,’ 
oordeelt hij. ‘Maar waarom dan, pap?’ klinkt het even later. ‘Je kan elkaar toch ook weer 
een handje geven?’ 

Grüss Gott! WO-II gepeins, Apfelstudelstops en gesloten dorpswinkels maken 
dat we te laat en te hongerig de haringen in de grond drukken, op camping Hofmühle in 
Ottensheim, alweer een plaatsje met vriendelijke pastelgevels maar even geloof ik de 
vriendelijkheid niet meer. Het is een bescheiden camping, niet meer dan een grasveldje 
ingeklemd tussen een doorgaande weg en een maïsveld, en dus koersen we de vol-
gende dag door, via Linz naar Au an der Donau. De weg voert door Mauthausen waar 
de plaatselijke VVV ons verwelkomd met een vrolijk Grüss Gott! Terwijl de kinderen de 
volgende dag de prachtige camping (compleet met zwemmeer en grote speeltuin) van Au 
ontdekken, dompel ik me onder in nog meer WO-II horror. Het verhaal uit het voormalige 
concentratiekamp Mauthausen dat me het best bijblijft is het relaas van een godvre-
zende boerin die in februari 1945 een ontsnapte gevangene in haar huis verborg en 
daarmee haar zoon, een overtuigde nazi die de gevangene moest zoeken, trotseerde. De 
gevangene, een Rus, haalde levend het eind van de oorlog.

Jägerschnitzel Mits toegediend in zorgvuldig geselecteerde porties, biedt de 
Donauradweg de nodige educatieve kansen wanneer je je kinderen enig historisch benul 
wilt bijbrengen. Onbekommerd genieten blijft gelukkig de boventoon voeren, zeker op de 
volgende plek waar we belanden: een aan de rivier gelegen trekkersveldje in Willersbach 
dat wordt bestierd door de gastvrije familie Krenn. We vergeten de aan een drukke weg 
gelegen camping in Grein en trappen tien kilometer verder naar deze stek waar we 
onthaald worden op smakelijke Jägerschnitzels. Via Ibbs, een stadje als een prentbrief-
kaart, trappen we de volgende dag door naar Melk, alweer een must-stop: helaas niet 
vanwege deze camping met bedroevend sanitair, wel vanwege het magnifi eke Benedic-
tijnse klooster.

Wachau Kort na Melk fi etsen we 
door het mooiste deel van de route en 
waarachtig, hoe populair de Donaurad-
weg ook mag zijn, we wanen ons bijkans 
de eerste bezoekers van de Wachau, 
zoals deze streek heet. Het pad voert 
door boom- en wijngaarden, waar Rosa 
steeds wil stoppen om een nectarine of 
een appel te plukken, naar Rossatz waar 
we neerstrijken op de fraaiste camping 
van de vakantie. Zandstrandje, speeltuin 
én een uitzicht op het schilderachtige 
dorp Dürnstein dat aan de overkant 
dommelt. Een paar dagen later koer-
sen we verder naar Tulln, een tegen de 
Donau gevouwen plaatsje met een royale 
camping (inclusief zwemgelegenheid) 
die een ideale uitvalsbasis voor dagtrips 
naar Wenen vormt.

Sissi-paleizen Rosa laaft zich 
aan de Sissi-paleizen, IJsbrand kijkt zijn 
ogen uit bij de huizen waar architect 
Hundertwasser (‘Wunderplasser,’ aldus 
IJsbrand) bomen door heen laat groeien 
terwijl wij met Klimt, Jugendstilcafés en 
kunstige taartjes aan ons trekken komen. 
Na vier dagen Vienna sporen we moeite-
loos terug naar Passau om nog een paar 
dagen over het water uit te staren.  

Familiefi etsen voor beginners:

De Donauradweg heeft de reputatie de 
ideale route te zijn voor jonge gezinnen 
met fi etsvakantieambitie. Is dat ook zo? 

Henk Hanssen nam met vrouw en 
kroost de proef op de som.

Boekjes, kaarten, websites: de Duitsers 
en Oostenrijkers hebben hun pr goed voor 
elkaar. Al maanden voor je op de peda-
len gaat staan, kun je je virtueel warm 
draaien door alle info over de moeder 
aller fi etsroutes tot je te nemen. Grootste 
vraag is: waar begin je? De Donauradweg, 
het fi etspad dat langs de Donau voert, is 
maar liefst 1500 kilometer lang. Van de 
bron in zuid-Duitsland ‘stroomt’ het pad 
door Oostenrijk, Slowakije, Hongarije en 
Roemenië om tenslotte in de Zwarte Zee 
uit te monden. 

Avontuur Ons plan is om in Wenen 
de auto achter te laten, naar Boedapest 
te fi etsen en van de Hongaarse hoofdstad 
met  boot of trein terug naar Wenen. Maar 
na enig wikken en wegen besluiten we dit 
avontuurlijke traject voor een latere vakantie 
te bewaren: we stuiten online op teveel 
verhalen over lawaaierige Oostblokcampings 
met dronkenmannen en gauwdieven. Fietsen 
met jonge kinderen (zoon IJsbrand is zes, 
dochter Rosa is elf) vergt as such al genoeg 
oplettendheid. En dus reizen we naar Passau, 
een gracieuze stad in Zuid-Duitsland, waar 
we op de fi ets richting Wenen zullen stappen. 
Via OBB, de uitstekende site van de Oosten-
rijkse spoorwegen, boek ik vooraf trein- en 
fi etskaartjes om drie weken later het spoor 
van de afgelegde 350 kilometer terug te 
kunnen volgen.
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Ontdek Het Kleine Weeshuis
Vier eeuwen lang was in het Amsterdam Museum het 
Amsterdamse Burgerweeshuis gevestigd. Anno 2013 is Het 
Kleine Weeshuis een bijzonder museum speciaal voor kinderen 
van 4 tot en met 12 jaar. Stap door de weeshuispoorten en ont-
dek over het vroegere leven in een weeshuis. Welke spelletjes 
speelden kinderen vroeger? En wat stond er elke avond op het 
menu? Een bezoek aan Het Kleine Weeshuis staat garant voor 
een  interactief uitstapje waar jong en oud van kan leren. Kom 
met de hele familie en maak samen een stap terug in de tijd! 
hetkleineweeshuis.amsterdammuseum.nl

Maken en uitvinden!
Dat iedereen een uitvinder is laat NEMO zien 
tijdens de zomer in haar nieuwste tentoonstel-
ling De Uitvindfabriek. In deze tentoonstelling
 zie je de meest belangrijke, grappigste, zinloze 
én mislukte uitvindingen. Zo is er een plan-
tenbak die de plant zelf water geeft en een 
alles-in-één huishoudapparaat waarmee je 
kunt verven en groenten kunt snijden. Maar je 
kunt ook zelf aan de slag: bouw je eigen uitvin-
ding, test hoe uitvindingen werken en haal je 
uitvinddiploma! Daarnaast is er nog veel meer 
leuks! Want techniek helpt je vorm te geven aan 
de wereld en problemen op te lossen die jij be-
langrijk vindt. Weet je al wat jij gaat uitvinden? 
www.e-nemo.nl Doen! 

Daar gaat het om bij Science Centre Delft. Je eigen 
vliegtuigvleugel ontwerpen. Een dijkdoorbraak 
voorkomen. In de huid van een chirurg kruipen. 
Je ontdekt wat wetenschap en techniek voor de 
samenleving kunnen betekenen. Meedoen of al-
leen rondkijken? Het kan allemaal in het Science 
Centre Delft! Nieuw in het Science Centre Delft is 
de watersnoodrampsimulator, een 3D-opstelling 
van de watersnoodramp van 1953. Kleurrijke beel-
den tonen de diepte en dynamiek van wild water 
en bezoekers vliegen virtueel over het getroff en 
gebied om zo te kunnen zien wat er destijds is 
gebeurd. Een indringende ervaring. 
sciencecentre.tudelft.nl

de l eu kste u itjes

Hoe mannen, mannen worden
In Apenheul leeft een bijzondere orang-oetan: Amos. 
Dit jaar wordt duidelijk of hij net zo’n indrukwekkende 
vent wordt als zijn voorganger. Krijgt hij grote wangpla-
ten en lange dreadlocks? En zal hij het hart veroveren 
van orang-oetan Sandy? Nu haar kinderen (twee pu-
bermeisjes) oud genoeg zijn, mag Sandy weer zwanger 
worden. Zal zij voor de charmante Amos vallen? 
Ontdek het zelf in het vernieuwde orang-oetangebied!

Geboortegolf
Bij de speelse doodshoofdaapjes is het geboortesei-
zoen al in volle gang! In de groep met meer dan 100 
doodshoofdaapjes worden veel baby’s verwacht. Ze 
worden allemaal geboren in april en mei. Al direct na de 
geboorte klimmen ze op de rug van hun moeder. En jij 
kunt ze van heel dichtbij zien want de doodshoofdaapjes 
lopen los tussen de bezoekers. Een echte belevenis!

Rode baby’s
Ze zijn nog niet zo lang in Apenheul, maar de rode 
brulapen hebben er al twee nieuwe familieleden bij! De 
jonge brulaapjes lopen samen met hun soortgenoten los 
langs het Apenboompad. Het zijn de grootste loslopende 
apen in Apenheul! Heel spannend om ze van zo dichtbij 
te ontmoeten.

Gorilla-ukkies
Bij de gorilla’s is het een gezellige drukte. De goril-
lapeuters zoeken elkaar op om te spelen. Ze oefenen 
hun borstroff el en dagen hun vader Jambo uit voor 
een stoeipartij. Het jongste telg ontdekt ondertus-
sen de wereld om zich heen, maar wijkt niet van zijn 
zorgzame gorillamoeder.
Mis de gorilla voederpresentatie niet! Terwijl de 
gorilla’s te eten krijgen, stellen de dierverzorgers ze 
aan je voor en delen hun persoonlijke verhalen met je.

Spelen
Zie hoe de gorilla-ukkies spelen op de matten, de 
doodshoofdaapjes over de wiebelbrug lopen, de gib-
bons slingeren en doe precies hetzelfde! Kinderen 
kunnen zich in Apenheul uitleven als een aap in de 
speeltoestellen. Ondertussen geniet jij van een hapje 
en een drankje op het naastgelegen terras. 

Een dagje uit naar Apenheul is altijd verrassend. 

In het grote, prachtig groene bos loop je tússen de apen! 

Midden op de Veluwe, nog geen uur rijden vanaf Amsterdam.

Babygeluk in Apenheul?!
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Limburgs Museum
Schuif gezellig aan bij Sesamstraat in het Limburgs Museum! 
Deze leuke speel- en doetentoonstelling is speciaal gericht op 
de jongste bezoekers in de leeftijd van 2-7 jaar. In de tentoon-
stelling is een groot deel van het Sesamstraatdecor opgesteld. 
Zo staan er grote broccolibomen en de blokkentorens van 
Tommie en Ieniemienie. 
Je kan plaatsnemen in de auto van Tommie en gluren over het 
muurtje van buurman Baasje, verstoppertje spelen met Pino en 
Purk in bad stoppen. In de Ieniemienie Tekenclub kan je gezellig 
de mooiste tekeningen maken, terwijl Bert en Ernie een dutje 
doen in hun slaapkamer. www.limburgsmuseum.nl

Zomervakantie... 
in het lekkerste museum van Nederland!
In het Bakkerijmuseum van Medemblik zijn elke dag 
doorlopend kinderactiviteiten. Je hoeft niet te reserve-
ren en het kost niks extra. Omdat veel kinderen dat al 
weten en terug willen komen maken ze het in de zo-
mervakantie nog leuker. Er zijn liefst vier verschillende 
activiteiten; Vlinder en rups maken met marsepein, je 
eigen leeftijd in koek, lolly’s maken of een piratenpuz-
zeltocht met een smakelijke schat. Bijna elke dag iets 
anders! En voor de mamma’s en pappa’s die zelf aan de 
slag willen: ga workshoppen! Maar daarvoor wél graag 
even reserveren. www.deoudebakkerij.nl

Een onvergetelijke dag...
vol buiten- en binnenpret!

Nieuw in Plaswijckpark: Het Huis in de Heuvel, 
het grootste speelhuis van Nederland! Trampo-
line springen op de bedden in de slaapkamer. 
Badschuim spuiten in de badkamer. Klauteren en 
kruipen door geheime tunnels en gangen. Oftewel, 
binnen lekker de beest uithangen. Het kan nu écht 
allemaal in familiepark Plaswijckpark. Want met 
o.a. de havenspeeltuin, dierentuin, verkeerstuin 
en de gezellige buitenspeeltuin bieden wij alle 
ingrediënten voor een onvergetelijke dag uit met 
de hele familie! www.plaswijckpark.nl 
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Overvallen door piraten
Van 29 juni t/m 1 september is het Maritiem 
Museum Rotterdam bezet door piraten! 

De haven van Professor Plons (kinder-doe-expo) 
is veranderd in een piratennest. Er is grote paniek 
want de professor is bestolen. Hij kan de hulp van 
stoere piraatjes dus goed gebruiken. In de familie-
expo ‘Echte piraten’ ontdekt jong en oud de waar-
heid over piraten. Zijn het helden of schurken? Spe-
ciaal voor kinderen is er een blacklighttour waarin 
ze op zoek gaan naar geheime opdrachten. Elke 
woensdag van de zomer kunnen kinderen luisteren 
naar spannende voorleesverhalen, elke vrijdag 
knutselen ze hun eigen piratenschip, vlag, schatkist 
of piratenoutfi t. www.maritiemmuseum.nl

Een Zee vol Meerminnen
In Teylers Museum in Haarlem wemelt het deze zomer van de zeemeerminnen!

Je kent ze uit sprookjes, fi lms en musicals, die mooie vrouwen met vissenstaar-
ten in plaats van benen. Maar wist je ook dat ze al duizenden jaren in verhalen 
voorkomen over de hele wereld? En dat er nog steeds mensen zijn die denken dat 
zeemeerminnen echt bestaan? 
Wat denk jij? Grijp nu je kans. Kom naar de tentoonstelling Een Zee vol Meerminnen 
en laat je verrassen! De tentoonstelling is van 25 mei t/m 15 september te zien.
www.teylersmuseum.nl

Ervaar het leven aan boord
In het Marinemuseum ontdek je alles over de Nederlandse ma-
rine en ervaar je het leven aan boord van echte oorlogsschepen. 
De blikvanger van het museum is de onderzeeboot Tonijn. Klim 
door het luik, kijk door de periscoop en luister naar de sterke 
verhalen van de bemanning. Ook een bezoek aan het brughuis 
De Ruyter is een hele belevenis. Bestuur het schip en als je 
durft kun je daarna de windkracht van de radar voelen boven in 
de bol. Ga daarna zelf aan het werk in de interactieve expositie 
Schip en Werf of bouw een bootje van afvalmaterialen in de 
kinderateliers. www.marinemuseum.nl

32 |                 2013  VAKANTIES PECIAL |  33

Sla snel om voor nog meer uitjes! >



Gratis voor kinderen!
150 jaar geleden kreeg Amersfoort haar eerste station. De tentoonstelling Op het spoor! laat zien wat dat voor de stad 
betekende. Beleef in Museum Flehite welke avonturen, gevaren, (on)gemakken en opwinding het reizen met de trein 
met zich meebracht. 

In familietentoonstelling Op het Spoor! kom je van alles tegen: het goederendepot, het locomotiefdepot, de stationsres-
tauratie en de Amersfoortse Wagenwerkplaats. Je kunt genieten van modeltreinen, modelspoorbanen, affi  ches, 
oude fi lmpjes en bijzondere spoorobjecten. 

Voor kinderen is er veel te doen en te beleven. Wie wil kan op de computer een rangeerspel spelen of ‘een ritje maken’ 
in een Hondekop. Ook is er een groot speel-spoor-depot, waar naar hartenlust gespeeld en geknutseld kan worden. 
Voor één euro is een ‘spoorboekje’ te koop met een uitdagend familiespeurspel en mooie treinverhalen.

Tijdens de tentoonstelling van 16 juni t/m 22 september 2013 zijn er workshops en demonstraties voor volwassenen 
en kinderen. Wanneer die precies zijn kun je vinden op de website van het museum. www.museumfl ehite.nl

de l eu kste u itjes

Studio 100 Zomerfestival
De zomer komt er aan! Eind juni 2013 is het weer tijd voor een 
feest vol zang & dans tijdens het Studio 100 Zomerfestival in 
Ahoy Rotterdam! 
Met o.a. Kabouter Plop en zijn kaboutervrienden, Samson & 
Gert, superhelden Mega Mindy en Mega Toby, speurneus 
Bobo, de vrolijke Piet Piraat met zijn kornuiten en het gekke 
clowntje Bumba. En natuurlijk Karen, Kristel en Josje van K3, 
allemaal zijn ze aanwezig  tijdens het grootste familiefeest van 
het jaar!
Data: 22 juni | Locatie: Ahoy Rotterdam
 www.studio100.nl

Get ready, set, go!
Spanning. Actie. Sensatie. 
Walibi Holland heeft spektakel voor je in petto. Dus zet je schrap! In 
Walibi Playland beleef je de coolste avonturen in de attracties van 
de bandleden. Je bent een ballonvaarder in Fibi’s Bubble Swirl of een 
stoere stuntpiloot in Squad’s Stunt Flight. Bovendien strijden Walibi 
en Squad op het hoofdpodium tegen elkaar in Rockstars: The Battle!
Heb je na één dag vol Walibi-spektakel nog niet genoeg? Dan blijf je 
toch logeren in Walibi Village?
Walibi Holland ligt centraal in Nederland en is goed bereikbaar per 
auto en het openbaar vervoer. Kijk voor meer info en actuele ope-
ningstijden op www.walibi.nl
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Over 99 jaar ben je nog steeds welkom

DA Retailgroep B.V.  |  Postbus 82  |  8000 AB Zwolle  |  www.da.nl

Bij DA vind je alles wat je nodig hebt als je baby, peuter of kleuter 

bent. Een uitgebreid assortiment dat niets te wensen over laat. 

Bovendien heb je er de zekerheid van deskundige en vriendelijke 

medewerkers die altijd precies weten wat het beste voor je is. 

Maar ook als je straks uitgegroeid bent kun je bij DA terecht.  

Of als je later zelf een trotse vader of moeder bent. Zelfs wanneer 

je opa of oma wordt, is DA de beste drogist. De specialist waar 

je over 99 jaar nog steeds elke dag welkom bent.


